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• 68 medarbeidere med sterk miljøfaglig kompetanse.
• Kontorer i Oslo, Brussel, Murmansk og St. Petersburg.
• Engasjert i kontinuerlig dialog mot politiske beslutningstagere – nasjonalt og 

internasjonalt. 
• En løsningsorientert og teknologi-optimistisk tilnærming til miljøutfordringer, med 

samarbeid på tvers av tradisjonelle fagområder.
• Fokus på å skape engasjement, resultater og flytte grenser med faktabasert 

miljøarbeid. 
• Samarbeider med næringsliv, akademia og andre offentlige og private institusjoner 

om allmennyttige tiltak med positiv innvirkning på klima og miljø.
• Jobbet med havbruk i over 20 år
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Klimaavtrykket til laksen

Kilde: SINTEF rapport 2020 «Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017



Hvorfor fôr?
For laks som ikke fraktes til markedet med fly, står 
produksjon av fôr og råvarer i dag for 75-83 % av de 
totale klimagassutslippene.1

I 2020 utgjorde norske råvarer til laksefôr kun 8% 
av ingrediensene – 92% var importert.2

Fremtidig, bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen 
er avhengig av omstillingsevne i fôrindustrien. 
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1Winther et al 2020: Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017, SINTEF Ocean AS.
2 Aas, et al 2022: Utnyttelse av fôrressurser I norsk oppdrett av laks og regnbueørret i 2020, Nofima

Andel av klimagassutslipp fra hvert steg i produksjonen, per kg 
sløyd fersk laks levert til Paris med kjølebil og ferge (tall fra 2017)

https://www.barentswatch.no/havbruk/klimagassutslipp

Bilde: Laksefakta.no

https://www.barentswatch.no/havbruk/klimagassutslipp


Etablert for å fremskynde identifisering, utvikling, industrialisering og innfasing av nye og bærekraftige 
råmaterialer til fiskefôr for å muliggjøre økt produksjon av sjømat og redusere det samlede klima- og 

miljøfotavtrykket til havbruksnæringen



I Råvareløftet gjennomføres nå barrierestudier på 14 ulike mulige råvarer som kan bidra til ny, norsk 
og bærekraftig produksjon.  

• Barrierestudiene vil identifisere sentrale barrierer som må overvinnes for å realisere substansielle volum
• Studier og anbefalinger vil bli presentert i løpet av 2022.

Fra Hurdalsplattformen:

«Stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på 
norske ressurser, sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 
2030, og legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon».

Hva ønsker vi å oppnå i Råvareløftet:

1. Tilpasning av lovverk og reguleringer som fjerner barrierer mot produksjon av nye og 
bærekraftige råvarer til fiskefôr  

2. Økning i FoU-aktiviteter og forretningsdrevet innovasjon knyttet til fôrråvarer i norsk havbruk 

3. Bevegelse av kapital fra myndigheter og privat sektor som muliggjør entreprenørskap og 
forretningsutvikling knyttet til nye fôrråvarer 

4. Ny bærekraftig industri, verdiskapning og arbeidsplasser i Norge



Elektrifisering av havbruket

• 2021: norsk havbruk har en elektrifiseringgrad på 38 % ( fôrflåter og tilknyttede båter)

• Gjenstår 375 000 tonn CO2-utslipp som kan kuttes med eksisterende eller nært forestående teknologi -> tilsvarende utslipp fra over 
200 000 fossilt drevne personbiler

• Det går for sakte - med dagens tempo vil det ta 50 år å avkarbonisere norsk havbruksnæring

• Behov for krav om nullutslipp, gjennom helelektrifisering eller andre løsninger, i både eksisterende og nye havbrukslokaliteter fra 2025.

• Behov for krav om standardisert klimaregnskap for hele verdikjeden i havbruksnæringen for å dokumentere CO2-utslipp.

Loddetå, Bremnes Seashore – verdens første
helelektriske oppdrettslokalitet(2020)



Flytransport
Den største enkelt-bidragsyteren til det totale klimaavtrykket til laks 

totale klimaavtrykket til laks - utgjør 51% av de 
totale transportutslippene.

1Winther et al 2020: Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017, SINTEF Ocean AS.

Data sammenstilt ved hjelp av Sjømatrådets eksportstatistikk og SAS utslippskalkulator for flyfrakt



Skal laks være et klimavennlig valg kan den ikke 
flys inn i markedet

• Stort potensial for å få ned klimaavtrykket ved utfasing av 
flytransport av laks

• Teknologiske løsninger og alternativer finnes!

• Det må arbeides med å etablere frossen laks som et fullverdig 
alternativ til fersk

©Shutterstock/donvictorio



Videreforedling

Hovedutfordring: mister opp mot 1 mill. tonn restråstoff årlig på å foredle i utlandet –
fra sjømatnæringen

• Hvitfisk, pelagisk og laks 

Potensielt betydelige ressurser fra restråstoff som kan benyttes inn i ny fôr-produksjon 
• Eksempel: I 2020 ble var det totale fôrforbruket til laks på nesten 2 millioner tonn 

Lokal foredling = betydelig klimagevinst, lokal ressursutnyttelse og flere arbeidsplasser

Toll til EU oppgis av næringen som en betydelig regulatorisk barriere
• I hovedsak ikke lønnsomt å videreforedle i Norge i dag 

• Er det politisk vilje til å reforhandle toll-satser? (vepsebol)



Redusert miljøpåvirkning - Lakselus
Lakselus og rømt oppdrettslaks regnes som de største truslene for villaksen1

• Lusesmitte til vill laksefisk - en av de best dokumenterte negative miljøeffektene av norsk lakseoppdrett
• For å dempe smittepresset er oppdretterne pålagt å holde lakselusnivået nede

i oppdrettsanleggene -> Lakselusgrensene en nødvendighet for å skåne vill laksefisk.
• Samtidig leder disse grensene til store utfordringer knyttet til velferd og dødelighet hos oppdrettslaksen, og resistens mot 

behandling

Lakselus - eneste miljøparametere som styrer kapasitetsreguleringen i næringen –> Trafikklyssystemet
• Innført i 2017, handlingsregel basert på miljøindikator (lus) som regulerer kapasitetsendringer i oppdrettsnæringen

Bellona mener alle former for lakseluskontroll må baseres på preventive metoder som hindrer lakseluslarver
å finne eller feste seg til oppdrettslaksen

• næringen selv må utvikle løsningene den trenger, men utviklingen går ikke fort nok. 

• oppdrettsnæringen trenger kraftigere insentiver til å utvikle nye løsninger.
• ny miljøteknologiforskrift - krav om null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus

• stimulering til videre teknologiutvikling av lukkede og semilukkede løsninger i sjø.
• men, ny teknologi kan ikke komme på bekostning av god fiskehelse.

1)Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020, HI https://www.hi.no/hi/nettrapporter/fisken-og-havet-2020-4

Kilde: Havforskningsinstituttet

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/fisken-og-havet-2020-4


Redusert miljøpåvirkning - Dødelighet

Dødeligheten i norsk lakseproduksjon for høy!
• De siste årene har 15-20% av antallet laks og ørret i sjøoppdrett gått tapt1

• I 2021 døde 54 millioner (15,5 prosent) laks i sjøfasen 

Et dyrevelferdsproblem, men også et miljø og klimaproblem
• Økt overlevelse er et av de meste effektive grepene vi kan ta for å redusere det totale 

klimaavtrykket av lakseproduksjon.
• Implisitt kan det også ligge mye vekst i lavere dødelighet

Kan ikke snakke om bærekraftig havbruk og vekst uten å adressere dødelighet
• Ressursutnyttelse – sikre at mest mulig blir mat
• Må konkrete mål og strategier for å få ned dødeligheten

Trafikklyssystemet - dødelighet må bli et miljøparameter
• Grunntanken ved innføring av trafikklyssystemet - vekst i næringen skal foregå på 

miljøets premisser, hvor det er den totale miljøbelastningen i et område som skal være 
styrende for justering av vekst i (av de 13) produksjonsområdene. 

• Hurdalsplattofrmen – vil videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer
• I dag beregnes vekst på dødelighet! 

1)https://www.barentswatch.no/havbruk/fiskedodelighet-og-tap-i-produksjonen
2)Fiskehelserapporten 2021, Veterinærinstituttet

https://www.barentswatch.no/havbruk/fiskedodelighet-og-tap-i-produksjonen


Redusert miljøpåvirkning - Slam
I dag, hovedsakelig et lokalt miljøproblem

Hovedutfordring – en ressurs som ikke utnyttes

• Årlig slamproduksjon fra norsk havbruk er mellom 540 000 og 670 000 tonn1. 
• Tilsvarer slamproduksjonen fra 12 til 17 millioner personekvivalenter

• Bærekraftig næring = bedre og mer sirkulær ressursutnyttelse

Potensialet i slam

• Substrat til insekter –> til fôr til laks
• 40.000 tonn slam fra settefiskanlegg genereres årlig, en verdifull ressurs som substrat for insekter, men kan ikke 

benyttes pga. bestemmelser i dagens lovverk.

• Biogass
• Dersom slam fra 1 millioner tonn laks årlig samles inn til å produsere biogass kan det produseres 70-190 mill. m3 CH4 

-> tilsvarende 0,7-2TWh energi2 

• Nok energi til å dekke energiforbruket til Bergen kommune (2033 GWh)

• Med fosfor-gjenvinning

• Jordforbedringsmiddel

Bellona ønsker å bidra til

• Identifisere best egnede verdikjeder for slam, sirkularitetsgevinster og barrierer for storskala realisering

• Se på mulige reguleringsalternativer og insentiver for oppsamling av slam

• Utarbeide og formidle anbefalinger til tiltak for politiske beslutningstakere og embetsverk

1)Havforskningsinstituttet, 2019: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett.

2)



Redusert miljøpåvirkning - Lavtrofisk havbruk!
• Norsk havbruk i dag = arter høyt i næringskjeden, 95% laks

• Mer diversifisert produksjon, lenger ned i næringskjeden, kan gi oss en rekke nye produkter med lavt 
klimaavtrykk

• Mat, fôr og biomasseproduksjon
• De trenger ikke fôr eller gjødsel
• Bruker minimalt med ferskvann og landareal
• Kan bidra positivt på vannkvalitet i produksjonsfasen

• Resirkulere næringsstoffer fra lakseoppdrett og avrenning fra land

• Klimatiltak: binde karbon, biomasseproduksjon til industrielle anvendelser, energi eller negative utslipp

• Økt produksjon og verdiskaping fra ikke-fôrete arter vil i seg selv kunne lette presset på fôrressurser og 
bidra til å gjøre norsk havbruk i sin helhet til en mer effektiv produsent av mat og biomasse

• Potensiale for sambrukseffekter med fremtidens offshore næringer

• Tiltak
• Etablere en lavtrofisk strategi – en egen plan som stimulerer og inspirerer til mer havbruk lavt i næringskjeden.
• I dag må dyrking av lavtrofiske arter konkurrere med lakseoppdrett for arealer avsatt til havbruk, selv om artene 

har ulike behov og påvirkning på miljøet. Det bør utarbeides en egen veileder for tildeling av areal for produksjon 
av lavtrofiske arter.

Foto: Peder Kolbeinshavn/Ocean Forest

Foto: Tunichor AS



Tang og tare

• Havbruk av tang utgjør nå 51,3 % av den globale 
havbruksproduksjonen og vokser med 6,2 % år−1

• Nature Sustainability (Oktober 2021): “The future growth 
of seaweed aquaculture is likely to represent the 
largest component of the industrialization of the oceans 
yet seen.”

• Dyrking av tare kan årlig fange 66 tonn CO2 per hektar

• Utslipp av næringsstoffer fra norsk lakseproduksjon kan 
teoretisk gi opphav til dyrking av 10 millioner tonn tare

• Anslag tyder på at en restaurering av tareskogen i 
Nordland og opp til Finnmark kan fange 36 millioner tonn 
CO2 over 4-5 år



• Ocean Forest: FoU-selskap med Lerøy og Bellona som eiere

• Integrert multitrofisk akvakultur – dyrking av lavtrofiske arter

• Fokus på å høste på lavere nivå i næringskjeden og å gjenvinne uutnyttede ressurser i miljøet rundt 
havbruksanlegg 

• Utvikler tekniske løsninger for dyrking og høsting i industriell skala

• Er i dag Norges største tare-produsent, og oppskalerer nå aktiviteter knyttet til blåskjell – blant annet 
som mulig ingrediens til fiskefôr

Innovasjon i havet…



• I 2020 produserte Ocean Forest 150 tonn fermentert 

sukkertare (Saccharina latissima).

• Produksjonsmål 2021: 225 tonn

• Selges som fôrtilsetning (1% innblanding) til kuer i Belgia, 

Polen og Sør-Afrika

• Forsøkene som har vært gjennomført på effekten av tilsatt 

fermentert tare fra Ocean Forest antyder potensiale for 30-

40 % lavere metanutslipp hos drøvtyggere.

…med potensiale på land

En ting er sikkert: her trengs det mer forskning før vi kan være sikre på effekten, men potensialet er stort:

• Norske drøvtyggere slipper ut 2,29 millioner tonn CO2 ekvivalenter

• Et 30-40% kutt tilsvarer 0,69-0,92 milllioner tonn CO2 ekvivalenter. Da nærmer vi oss 2% av de samlede

norske klimagassutslippene



Ny teknologi – hvor bør veksten komme?

Stille spørsmålet på en annen måte: 

Hva må være forutsetningene for videre vekst?

• Bærekraftig vekst, en forutsetning – uavhengig av hvor (land, lukket i sjø, til havs)
• «Alle» enige om dette, MEN – ingen konkretisering av hva som ligger i bærekraftbegrepet
• Behov for konkrete bærekrafts mål for havbruksnæringen, med strategier og krav

• Klimaavtrykk 
• Næring for fremtiden – må være klimanøytral, og en av forutsetningene når konsesjoner eller vekst tildeles

• Nullutslippsteknologier, nullutslipps-transport og bærekraftig fôr

• Dødelighet (fiskehelse og fiskevelferd)

• Ressursutnyttelse

• Restorativ og diversifisert vekst - Lavtrofisk (IPCC)
• Helhetlig tilnærming (for ulike oppdrettsteknologier og mulige synergier med andre næringer) 

• Hva må løses først/samtidig med nåværende produksjon?


